
  

 

 زارة انتربيت وانتؼهيى                                         و

 يكتب يستشار انرياضياث   

 

 انتىجيهاث انؼايت وانًهاو اإلجرائيت نهًؼهى داخم انفصم           

 و 0202 – 0202  األول انذراسينفصم ا االبتذائي نخايسانصف ا                                                    

 

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر

باقي 

 أكتىبر

0202   

 األٚي

 

 

 خِٕبلشخ اٌتال١ِز فٟ ِفَٙٛ اٌتمش٠ت أللشة خضء ِٓ ِبئ  

 ِتٕٛػخ  أِثٍخ ثبستخذاَ  ختذس٠ت اٌتال١ِز ػٍٝ اٌتمش٠ت أللشة خضء ِٓ ِبئ 

  ٗاٌتال١ِز فٟ ِفَٙٛ اٌتمش٠ت أللشة خضء ِٓ أٌفِٕبلش 

 تذس٠ت اٌتال١ِز ػٍٝ ِفَٙٛ اٌتمش٠ت أللشة خضء ِٓ اٌف 
 ِتٕٛػخ  أِثٍخثبستخذاَ      

 اٌثبٟٔ

 

 

  ٓوسش١٠ٓ اػت١بد١٠ٓ  –ِٕبلشخ اٌتال١ِز فٟ و١ف١خ اٌّمبسٔخ ث١ٓ ػذد٠ٓ ػشش١٠ 

  اػت١بدٞ ( إخشػششٞ ٚ  أحذاّ٘ب )وسش٠ٓ   تذس٠ت اٌتال١ِز ػٍٝ اٌّمبسٔخ ٚ اٌتشت١ت 

  0111،  011،  01فٟ اوسبة اٌتال١ِز ِٙبسح ضشة اٌىسٛس اٌؼشش٠خ 

 

 .............يتبع            

 

 

 

 



  

 

 

 

 و 0202 – 0202األول  انذراسيانفصم    االبتذائي انخايسانصف                                                 

   

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر

  

 نىفًبر

0202   

 انضبنش
  سسى انًضهش ارا ػهى أؿٕال أػالػّ انضالصخ –انذائشح 

 

 ( -انمـش-نهذائشح ) َظف انمـش األسبسٛخػهٗ انًفبْٛى  انزؤكٛذ .......... 

 ؿٕل َظف انمـش  اكسبة انزاليٛز يٓبسح سسى انذائشح ثًؼهٕيٛخ 

 ؿٕال اػالػّ انضالصخ ثبسزخذاو أ ثًؼهٕيٛخكسبة انزاليٛز يٓبسح سسى انًضهش ا

 االدٔاد انُٓذسٛخ  

 

 اٌشاثغ 

  ػذد طؾٛؼ     فٙ ػشش٘ػشة كسش أ ػذد 

  ػشة انكسٕس انؼششٚخ -االػزٛبدٚخ ػشة انكسٕس 

 

 

 ػذد طؾٛؼ     فٙ ػشش٘ػذد  أٔػشة كسش ٗ رذسٚت انزاليٛز ػه 

  فٙ ػذد طؾٛؼ  ػشش٘رـجٛمبد ػهٗ ػشة ػذد 

  رذسٚت انزاليٛز ػهٗ ػشة انكسٕس االػزٛبدٚخ 

  ٍٛٚثآخشٍٚيمبسَخ َبرظ ػًهٛبد ػشة كسشٍٚٛ ػشش  

 ٛخرزؼًٍ ػًهٛبد ػشة كسٕس ػششٚ خرـجٛمبد نفظ  

 اٌخبِس
  لسًخ انكسٕس ٔاألػذاد انؼششٚخ 

 0111،  011،  01ػهٗ  

  رًبسٍٚ  ثبسزخذاو 0111، 011،01ػهٗ  ػشش٘يُبلشخ انزاليٛز فٙ لسًخ ػذد

 يزُٕػخ 

  انكٛهٕعشاو ........(–رًبسٍٚ رزؼًٍ رؾٕٚالد )عشاو 

 اٌسبدط
 سًخ ػذد طؾٛؼ ػهٗ ػذد يكٌٕ يٍ صالصخ أسلبول 

 ثبق  ثذٌٔ   

  ػشش٘ٔػذد  ػشش٘انمسًخ ػهٗ كسش 

 ثبق  سلبو دٌٔأػهٗ يفٕٓو خبسط لسًخ ػذد طؾٛؼ ػهٗ ػذد يكٌٕ يٍ صالس  انزؤكٛذ 

 انمسًخ(خبسط  × خانًمسٕو ػهٛ)ػهٗ اسزخذاو لبػذح انًمسٕو = ٚؾش انزاليٛز  +

 انجبلٙ

 ػذد  ٗٚذسة انزاليٛز ػهٗ اسزخذاو انمبػذح انسبثمخ فٙ اٚغبد لسًخ ػذد طؾٛؼ ػه

 سلبو أيكٌٕ يٍ صالس 

  اخش  ػشش٘ػهٗ كسش  ػشش٘ٚغشٖ ػًهٛخ انمسًخ نكسش 

 .............يتبع 



  

 

 و 0202 – 0202األول  انذراسيانفصم    االبتذائي انخايسانصف                                                 

 

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر

 ديسًبر

0202 

 انسبثغ
 يؼُٗ انًغًٕػخ ٔانزؼجٛش ػٍ انًغًٕػخ 

 اَزًبء ػُظش نهًغًٕػخ 

  ٚسبػذ انزاليٛز ػهٗ انزًٛٛض ثٍٛ انؼُظش ٔانًغًٕػخ 

  ٚؾش انزاليٛز ػهٗ ركٍٕٚ يغًٕػبد يٍ انجٛئخ انًؾٛـخ 

  ٚؼٕد انزاليٛز ػهٗ اسزخذاو انـشق انًخزهفخ نهزؼجٛش ػٍ انًغًٕػخ 

   ٍٚٚذسة انزاليٛز ػهٗ اسزخذاو انشيض    ،  

 اٌثبِٓ
   سسى انمـغ انًسزمًٛخ انؼًٕدٚخ ػهٗ أػالع

 انًضهش يٍ انشإٔط انًمبثهخ

  اكسبة انزاليٛز يٓبسح سسى اػًذح ػهٗ أػالع يضهش 

 يٍ انشإٔط انًمبثهخ ثبسزخذاو االدٔاد انُٓذسٛخ 

  اكسبة انزاليٛز يٓبسح ارمبٌ سسى اسرفبػبد انًضهش 

 يُفشط انضأٚخ  –لبئى انضأٚخ  –ؽبد انضٔاٚب 

 اٌتبسغ
   انًغًٕػبد انًزسبٔٚخ -إَٔاع انًغًٕػبد 

  االؽزٕاء ٔ انًغًٕػبد انغضئٛخ 

  ٍٛغٛش انًُزٓٛخ انًغًٕػخ ٔانًُزٓٛخ انًغًٕػخ يسبػذح انزاليٛز فٙ انزًٛٛض ث 

  رشسٛخ فٓى يفٕٓو انًغًٕػبد انًزسبٔٚخ 

  اسشبد انزاليٛز كٛفٛخ اسزخذاو انشيٕص    ، 

 اٌؼبشش

 ٍٛرمبؿغ يغًٕػز 

 ٍٛارؾبد يغًٕػز 

  يفٕٓو انزمبؿغ ٔاالرؾبد نهًغًٕػزٍٛ. ػهٗانزؤكٛذ 

  ػشع اشكبل فٍ نهزًٛٛض ثٍٛ انزمبؿغ ٔاالرؾبد ٔرٕػٛؼ انفشق ثٍٛ رمبؿغ يغًٕػخ يغ

 رمبؿغ يغًٕػزٍٛاٚغبد  ػهَٗفسٓب ٔارؾبد يغًٕػخ يغ َفسٓب ٔرذسٚت انزاليٛز 

 

 اٌحبدٞ
 ػشش

  يكًهّ انًغًٕػخ –انًغًٕػخ انشبيهخ 

 ٍٛانفشق ثٍٛ يغًٕػز 

  انشبيهخ  انًغًٕػخ اسزخذاو انؼظف انزُْٙ نؼشع 

  يُبلشخ يفٕٓو يكًهخ انًغًٕػخ ثبنُسجخ نهًغًٕػخ انشبيهخ 

  ٍٛخبنٛخ (  غٛشيغًٕػبد  -فٍ )ثؤشكبلرٕػٛؼ انفشق ثٍٛ يغًٕػز 

  رذسٚت انزاليٛز ػهٗ رًبسٍٚ يخزهفخ ػهٗ انًغًٕػبد 

 .............يتبع    

 



  

 

   

 انتىجيهاث انؼايت وانًهاو اإلجرائيت نهًؼهى داخم انفصم           

 و 0202 – 0202  األول انذراسيانفصم    االبتذائي انخايسانصف                                                 

 

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر

 يناير

2020   

 ٌثبٟٔا
 ػشش

 ٙاالؽزًبل انؼًه 

 ٘االؽزًبل انُظش 

 ؽغش َشد( ثبنزؼبٌٔ يغ انزاليٛز  –عشاء رغبسة ػًهٛخ ) لـؼخ َمٕد ا 

  ٘ػشع رًبسٍٚ رئكذ يفٕٓو اٚغبد االؽزًبل انُظش 

  االؽزًبنٍٛ انُظش٘ ٔانؼًهٙ  َزبئظيمبسَخ 

 اٌثبٌث
 ػشش

 ؽم ًَبرط ايزؾبَبد انفظم انذساسٙ االٔل 

 ٙرشغٛغ انزاليٛز ػهٗ ؽم انًُٕرط األٔل فٙ انكزبة انًذسس 

 يسبػذح انزاليٛز فٙ ؽم األسئهخ انًزؼضشح ثبنًُٕرط 

 يؼبنغخ األخـبء انشبئؼخ نذٖ انزاليٛز 

 اٌشاثغ 
 ػشش 

 ؽم ًَبرط ايزؾبَبد انفظم انذساسٙ االٔل 

 ٙرشغٛغ انزاليٛز ػهٗ ؽم انًُٕرط انضبَٙ فٙ انكزبة انًذسس 

 يسبػذح انزاليٛز فٙ ؽم األسئهخ انًزؼضشح ثبنًُٕرط 

  انشبئؼخ نذٖ انزاليٛزيؼبنغخ األخـبء 

                                                                                                            

    يستشار انرياضياث                                                                                                         
 

 جًال يحًذ يىسف انشاهذ                                                                                            
 

  




